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  ییداغداغ  رهره  س قهس قهیی  قهقه ...  ... ییۆۆورور   نه نهییلل   کاک عه کاک عهیی بنو بنویی ئارام ئارام  و بهو به  شهشه  یی  وهوه  بو ئهبو ئه

  
 .... ....تب  نهی پارت ر به  سهیداغ ره هاباد قه ر مه گه ئه( یشانیر ناون ژ  له ت که که نوسراوه

نم ین که پی قاقای وه  ئهیاتی ج له ، وه وت کردوب )تکوردستان ن( یڕ په ما له )تاد
 ۆ تی ته سره مو حه و هه ر ئه رامبه وه به ندمه جویی زه  بهی بت وه  ناخه له  وه تهنق بته
 ینا که )ردان سه( ی رنامه  به ت لهیداغ ره هاباد قه مه )ی که شکهۆک( ک کات شاوتهک

   .. وه نمهو هکانت ب مه  خه   ک له ند ه ههیوه  م روونکردنه ارم دا بهی بر هیۆب! ! وهیکوردستان د
 )شکۆک(   ناوه ناوت لۆ تی و خانووه  ئه م که  بکهست پ  ده وه وه خوازم له  دهیک شهپ
 و   کوردستانیت  حکومهیت هیکاۆر  سه ر به ک سه م  بهیک هی خانو ه ب  له کهک هی
 دا ت هی وه سته  ده ان بهیکان ستهۆ پی و کاته  تا ئه هیت هیکاۆر و سه  ئهیکان ره رمانبه فه
 یکۆر  سهیژکاراوڕ  یزان کو ده سته وه ئی ته فهیو س ش بهیهاباد مه ،بن  دهج شتهین

 ی که ستهۆ پی و کاته  بووه تا ئهج شتهی ن و خانوه  له هیۆ ب یکسان هی ی کار و بارۆ ب ته حکومه
   . ب  ده وه سته ده به
  
ک شکۆک کق  ههی چ م به ه بید ناناسی کاک خال هی گوا  کهی ده ،ۆ تیل وجا کاک عه ئه
ر  گه ت ئهدر هاباد ده ک مه  وهیکس  که ت به للهی می  پاره له )الرۆ د ره فته  ده100( یها  به به
   ؟تب  نهی پارت ر به سه

  
ت  ب هی م قسه جا به ،الرۆزار د  هه  ده کاته ک دهر فته ان دهیرم کرد گوت فته  دهیراخۆز س ئه
   کهۆ تی بروا  به مه ئه ،م اد و کهی ز بیکیمر  ئهیالرۆن دۆی مل کاته اباد دهه  مهی که شکهۆک
 من و ۆت ب کار وا ب  برا که جا کاکه! ! هی پارت ر به  سه هیهاباد گوا  مهی وه ر ئه  به نھا له ته
ش ۆ تۆخ ، ل و مانگانهمبۆتۆالر و ئ شک و تهۆ ک؟ ناۆ بی ئه ،ی پارت ن بهیب ش نهیۆت
 یر پهن مایتر وره  گه  و لهینوس  و وتار ده هی رت هه وتهیمبۆ ک هی ن وه  ئهی ئه ،یریشنبۆر

دا  تیکبی چ عه ،نیرباز ب  ده هیر وه رهم کو ش له مه با ئ ره  وه؟ وه تهی که  دهیو بیکورد
 یش که غه بنایرد د و بهیه زار شه د هه ن سه  خاوهی هست سا ن شه مه  تهیکپارت ، هین

 یگام ج هه ، ندووهی ز شهیم  ههیفا ال مسته  مه ت کهنابی کورد دای رکرده ن سهیناودارتر
د   سه رحت کردووه به مع و ته  جهیری ژ نابت به  جهی کهو م ن ئه  خاوه نهیب م ده  و هه هیشاناز
  !!  ندووهم رت خه فته  ده دانه

  
   و نهیناس هاباد ده  مه نابت نه ژم جه تا ب ی ه بدت و بوارمیب ز نهیم زر ل زم گهیئاز
   لهیز ژ  ئه؟ۆ بپرس  گومان دهب ،س شت ههیژدانیک وزقاۆ ت  و نهی بگریزان ش ده خنه ره
واتدا  هخۆ و پی نده  گه ک لهگرون مه رهی پی ئاست نابت له  جهی وه ر ئه  به ژم لهب رامدا ده وه

 و  وره  و گهیۆ خ ک که کورد  ژنه تهیگر ستت ده  دهیکان رده ت بهی ده ک باز دهیسوک و بار
ش ی کوردیت وه عس و له  بهیکان ندانهی ز درانه ده  هه  باسکهیک تپ  وهی که هما  بنهیبچوک
 یی پانتا له  اوه بان پی رزه  عهێز ش گه ن نهۆنتۆن ک  خاوه ان نهیس رزه که  و عه ن پاره خاوه
کو  هاباد وه  مهی خودڵش دوو سا پ رمه ش بفهیڕ شان و باوهۆک  دهیۆ بی هو کوردستان ئه
مت   وهۆستاش ت تا ئیمان سلیوی د  له ش کردووه شکه پی له  موعامهیاسی سیک هیندانیز
   .و نا  ئه رگرتوه وه
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  ک لهن هیالکو ب ستا وههاباد ئ مه ،یل  عه  کاکهی هاباد بگه  مه  لهی راست  بهی وه   ئهۆر ب هه
م ر  ههیت  حکومه  کردن لهش لۆست خ  دهی هی ما تهش بب وه ئه ب ده ،کات ر کار دهول هه
او ی شیسان  که  به گهل بکات و رۆپۆنۆکان م  پارتهیندامان  ئهۆکان ب ستهۆ پێو  هی نا که
 ی توانجی زمهر ل  به نهی اندهیشدا ب وه  له مهن ئک ب  وه  نه وه نه  بکهاو پی شینن شو ده ده

 یشانیر ناون ژ  له  که وه تهینهاباد بخو  مهیبن کتینابت دواتر ت و جهر ب گه ئه ،ق نا هه
   لهیۆ خیاسی سیبات هاباد خه  مه ت کهو که رده ت دهۆ ب وه  بازاره وته که )خ زهۆ د ک لهسا(

 ۆک ب هی وهچ شی ه م به کرد بهستپ  ده هو  کوردستانهیران نجده  رهی ه مهۆ کیکان زهیناو ر
کردوه و   نهیۆ خی که وه ته  نهیخوازی رزگاریڤ ناو بزایکن هیچ الی هیت هیت دژاش بیکسات
  که  هیر روه ت سه روه ن سهیتر وره ش گه وه ئه ،  کردووه ک نهر رکهیچ داگی هۆ بیچ ملکه
   . هی و پا الر و پلهۆشک و دۆ ک ک به  بکات نه وهی پی کورد شانازیک هیۆمر
هاباد   مه  بهی ستهۆو پ  ئه  که هی وه دا ئه نهم شو ت له نووسن ب ست بهیو پی دیکر شت گه ئه

 پاک و یرخوردان بات و به  خه  و جودا لهی وه ر ئه  به له ،یت هیۆ خیست پ  به پ دراوه
 ی رتووکخانه  ناو په ته  داوهێ فریرتوک ه پ  دانهی س  پتر له کهس هاباد که مه ،یرد گهب

 و  وه ته  کردوهی پی ستهۆو پ س به  ههیتند تمه بهی تایک هی ند دانه  چه  که وه هیکورد
 ی بوار له ،یۆ خی که  کارهیوتن رکه  سهی قوربان ته  کردوهیش که زانه خیت کات و سات نانه ته
 ید بوو کاتی سویت و و له  ئهی نهو سا مو ئه وه و ههی بیر باشۆ زیک هی شدا پلهیندنخو
   . وهیخش ن بهی و نوسیکسان هیب و  ده  ئهی و کار و بار بایندن خو  بهیۆخ

و  ر ئه  سه تهکم خستبشکیت ت و بیبر م نه وه الم دانه  وهیب ده  ئهیوادارم سنوریجا ه
   .ون که رده ک دهی تار وه ئی ال  کهی شانهۆگ
  زمر ڵ  گه له


